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Anotace přednášek 1. bloku 

 

Návrat života do historických center měst z pohledu 
Ministerstva pro místní rozvoj 

Ing. Marcela Pavlová  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj je v podpoře životaschopných a atraktivních 
center měst aktivně angažováno v mnoha oblastech. Garantuje strategické 
dokumenty, jako je Politika architektury a stavební kultury ČR. Na poli fondů 
EU zajišťuje podporu konkrétních realizací, např. v podobě revitalizací 
souboru vybraných památek, či podporu dokumentů územního plánování. 
Aktivně se podílí na soutěži Historické město roku, která hodnotí úpravy 
historických center. Koncept Smart City, tedy inteligentní město, ale i účast 
v Operačním programu URBACT představují další významné příspěvky 
MMR do spektra managementu měst. V oblasti cestovního ruchu podporuje 
MMR rozvoj turismu i v „méně atraktivních“ lokalitách. 

 
 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón 

Ing. Michaela Exnarová 
Ministerstvo kultury ČR 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se 
v nejcennějších částech historických měst České republiky, prohlášených 
za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Cílem Programu je akti-
vizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou re-
zervací nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci. Finanční 
podpora může být poskytnuta pouze tehdy, pokud má příslušné město 
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí 
společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. 
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Ochrana hodnot území 

JUDr. Marek Hanák 
Kancelář veřejného ochránce práv, Brno 

Základním instrumentem, který ovlivňuje tvorbu a rozvoj veřejného pro-
storu, je územní plán. Zájmem všech, kdo se na jeho tvorbě podílí (politiky 
počínaje přes urbanisty, architekty a úředníky úřadů územního plánování 
konče), by mělo být především to, aby se lidem ve městech dobře žilo. Mají-
li se cítit ve veřejném prostoru dobře, je třeba chránit hodnotné stavby utvá-
řející charakter daného místa a současně usilovat o zachování sociálně 
pestrého složení obyvatelstva. 

 
 

 

Proměny historických center měst v současných podmínkách 

doc. Ing. arch. Petr Durdík 
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Praha 

Centra historických měst na území našeho státu prochází proměnami vy-
volanými celospolečenskými změnami posledních dvaceti sedmi let. Po-
stupně se mění ve struktury, které žijí komerčními, zejména administrativ-
ními aktivitami a cestovním ruchem, vlastní život obyvatel města se z nich 
vytrácí. Dochází k výraznému tlaku na přestavby bytových domů na neby-
tové, u zbývajícího bydlení k obměně struktury obyvatel, zásadní změně 
využití parteru budov jak v sortimentu obchodu, tak v úrovni, eventuálně 
úplné absenci služeb. Tento jev, vyvolaný ekonomickými podmínkami, je 
patrný v drtivé většině měst. Přesto je ale možné využít stávající nástroje, 
jak podobnému vývoji bránit a snažit se o znovuoživení centrálních částí 
sídel. Jedná se o nástroje na úrovni územního plánování, které by měly 
vést k omezení přílišné komercionalizace území, podpoře zachování a roz-
voje bytové funkce a zatraktivnění veřejných prostranství. 
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Kvalita života v historickém centru je vizitkou každé 
samosprávy 

Bc. Libor Honzárek 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Snahu zabezpečit kvalitu života ve vlastním historickém jádru nelze upřít 
žádnému z českých, moravských i slezských měst. Přesto při porovnává-
ní našich sídel vnímáme mezi městy výrazné rozdíly. Ptáme se, jaké jsou 
reálné důvody toho, že některá centrální veřejná prostranství jsou uprave-
ná, s opravenými památkami, pohodovou a živou atmosférou, přívětivou a 
příjemnou tváří pro místní občany i pro návštěvníky a turisty, a jiná jsou 
naopak nevýrazná, ospalá a jakoby bez života. 

Sdružení historických sídel, jako zájmová, nevládní a nestranická organi-
zace, sdružující více než 200 obcí, se již více než čtvrt století snaží hledat 
na tyto otázky odpovědi. Dobré příklady našich měst popularizujeme, 
ostatní se snažíme motivovat… 

 
 
 

Anotace přednášek 2. bloku 

 

Opava – změny pólů 

Mgr. Dalibor Halátek  
Magistrát města Opavy 

Opava se málem stala obětí prstence obchodních center na periferiích. 
Vstup investorů a chuť stavět přímo v centru města vypadaly lákavě, nako-
nec z nich stojí jen jedno. Přestavba pivovaru proměnila obchodní síly ce-
lého centra a proces změny stále nekončí. Proto jsou role a možnosti města 
čelit tlaku silného partnera ve vztahu k zachování života v celém historic-
kém centru velice důležité. Stejně jako boj i spolupráce na udržení života 
centra coby přirozeného srdce města. 
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Malé a velké změny brněnského centra 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček 
Kancelář architekta města Brna 

Brněnské centrum prošlo od roku 2010 výraznou změnou. Pro někoho, kdo 
zde nebyl delší dobu, je procházka večerním centrem velkým a příjemným 
překvapením. Brno skutečně žije, veřejná prostranství – ulice Joštova, Mo-
ravské a Jakubské náměstí, park u Národního divadla, náměstí Svobody, 
Zelný trh a další – jsou plná Brňanů. Příspěvek hledá odpověď na otázku, 
co je příčinou těchto změn v Brně, a jak je možné rozšířit rádius živých 
veřejných prostranství i za hranici městského centra. 

 

 
 

 

Trnava – oživenie historického centra mesta a vplyv novej City 
Areny 

Ing. Ján Kysel´ 
Spolek statiků Slovenska, Trnava 

V príspevku sú v stručnosti popísané zmeny centra mesta od stredoveku, 
keď bola Trnava najstarším slovenským slobodným kráľovským mestom 
s bohatou kultúrnou, cirkevnou, univerzitnou a obchodnou históriou a 
zmeny, ktoré neskôr v čase nastali. Podstatná časť príspevku je venovaná 
zmenám, ktoré nastali v posledných rokoch, keď v tesnej blízkosti centra 
(v dotyku s historickými hradbami mesta) bolo vybudované veľké obchodné 
centrum, v rámci ktorého bol rekonštruovaný aj starý futbalový štadión pre 
cca 20 tisíc divákov. Poznatky z cca 2ročného vplyvu prevádzky City Areny 
a porovnanie pôvodne negatívnych prognóz vplyvu na život centra mesta a 
skutočnosť, ktorá je prevažne pozitívna. 
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Anotace přednášek 3. bloku 

 

Proměna historického centra Havlíčkova Brodu 

Bc. Libor Honzárek 
Městský úřad Havlíčkův Brod 

Špatné povrchy komunikací, žalostný stav podzemních inženýrských sítí, 
absence dešťové kanalizace, rozpadající se městský mobiliář, přerostlá ne-
koncepční zeleň, neuspořádaná doprava, divoká a nekorigovaná prezen-
tace reklamy a další urbanistické, technické a estetické závady tvoří jen 
některé z příčin, proč se samospráva města rozhodla pro realizaci nebývale 
rozsáhlé a náročné revitalizace historického jádra Havlíčkova Brodu. Hlav-
ním důvodem pro zahájení procesu úprav středu města byl rapidně se sni-
žující kredit největšího veřejného prostoru. Centrální starobylé náměstí, za-
ložené již ve XIII. století, přestávalo být „dobrou adresou“. Na nežádoucí 
trend, jako první, začali upozorňovat živnostníci a obchodníci v dané lokaci 
své obchody a řemesla provozující… 

 

 
 

 

Historické centrum Písku oživí rekonstrukce náměstí i nová 
knihovna 

JUDr. Josef Knot 
Městský úřad Písek 

Písecké historické centrum v budoucnu oživí plánovaná revitalizace, která 
omezí počet aut a rozšíří plochu pro chodce. Zároveň město plánuje ob-
novu budovy bývalé základní školy, ve které bude sídlit nová knihovna. 
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Piaristický klášter v Příboře – místo, kde se historie prolíná se 
současností 

Ing. Jaroslav Šimíček 
Městský úřad Příbor 

Příspěvek je zaměřen na přiblížení historie a novodobého využití nejvý-
znamnější kulturní památky Městské památkové rezervace v Příboře. Po-
pisuje její historii, rozsáhlou obnovu v posledních dvaceti letech a dotýká 
se rovněž velmi pozitivního vztahu obyvatel města k piaristickému klášteru. 
V neposlední řadě článek poukazuje na provázanost činností na úseku pa-
mátkové péče v Příboře a vztah města ke svým historickým památkám. 

 
 
 

 

V historickém centru Znojma se opravdu žije 

Ing. arch. Iveta Ludvíková 
Městský úřad Znojmo 

Historické jádro Znojma, které je od roku 1971 městskou památkovou re-
zervací, prošlo za posledních 10 let výraznou proměnou. Postupně v něm 
zmizely známky bezohledného využívání bez respektu k jeho historickému 
charakteru a hodnotě. Kostely, paláce, měšťanské domy a ostatní architek-
tonické skvosty byly postupně obnoveny. Převážná část veřejných pro-
stranství v centrální části města byla revitalizována. To byl také jeden 
z hlavních důvodů, proč Znojmo získalo od Ministerstva kultury ČR pres-
tižní ocenění Historické město roku 2010. Přednáška připomene ty nejzá-
sadnější akce, které významným způsobem přispěly k zatraktivnění histo-
rického jádra Znojma nejen pro jeho obyvatele, ale také pro návštěvníky. 
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